
 
 

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE  D’UNA ORDENANÇA NO 

FISCAL AMB L’OBJECTE DE REGULAR UNES PRESTACIONS PATRIMONIALS 

PÚBLIQUES NO TRIBUTÀRIES RELATIVES AL SERVEI DE DESPLEGAMENT DE 

CONDUCTES PORTAFIBRA ÒPTICA A L’INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 

 

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de 

millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb 

caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança no fiscal, es duu a terme una 

consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu 

de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment 

afectades per la futura norma sobre: 

a) Els antecedents. 

b) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. 

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

d) Els objectius de la norma. 

e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

En compliment de l’esmentat, el marc en el que es planteja aquest reglament és el 

següent: 

 

a) Antecedents 

L’any 1995 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla Especial d’Implantació de 

Xarxes de Telecomunicacions a Barcelona en el qual es preveia i regulava la utilització 

d’infraestructures (entre elles el clavegueram), edificis i equipaments públics per al 

desplegament de les comunicacions a la ciutat.  

Per a concretar les condicions establertes al Pla Especial en l’estesa per l’interior del 

clavegueram, a partir de 1999 l’Ajuntament va establir un Conveni de Marc de 

col•laboració amb els operadors de comunicacions i Localret, del qual se’n derivava un 

Conveni de Condicions Tècniques Específiques entre l’empresa concessionària 

gestora del clavegueram en aquell moment, Clavegueram de Barcelona, S.A. 

(CLABSA), i els operadors de comunicacions. 

El Conveni de Condicions Tècniques Específiques contempla les operacions que cal 

dur a terme per a executar el desplegament de tubs portafibra a l’interior del 

clavegueram: els treballs de planificació, projecte, instal•lació i desinstal•lació de 

conductes, i el manteniment dels mateixos. Aquest Conveni també conté la relació de 

tarifes que corresponen a aquestes operacions. 

 

b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 

Donat que els Convenis existents daten en la seva majoria dels anys 2000 i 2001, i les 

condicions tècniques del desplegament i manteniment de conductes han anat variant i 



 
 

millorant a mida que s’ha anat fent desplegaments, així com que la gestió dels 

mateixos es realitza actualment per una empresa municipal (BCASA), és necessària la 

seva actualització tècnica i la adaptació a la normativa  legal existent atès que aquesta 

prestació no està prevista en l’actualitat en la normativa municipal. 

 

 

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

Des de l’any 2014 la gestió del clavegueram es ve realitzant des de l’empresa 

municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. (BCASA) a la que es van subrogar els 

convenis existents entre els operadors i l’antiga empresa CLABSA. 

Regular aquesta prestació mitjançant unes prestacions patrimonials públiques no 

tributàries és coherent amb els estatuts de BCASA, empresa mercantil de capital 

íntegrament municipal, qui té la missió de planificar, mantenir, supervisar la xarxa de 

clavegueram i altres instal•lacions i elements integrats en aquesta. A més BCASA és 

l’únic ens públic habilitat a fer aquesta prestació per raons de seguretat operacional i 

garantia del servei per la població de la recollida d’aigües residuals i pluvials. 

 

d) Els objectius de la norma 

Els objectius més rellevants que ha de regular la proposta normativa tenen a veure 

amb:  

 La determinació de les tarifes corresponent als treballs de planificació, diagnosi de 

la viabilitat d’estesa de conductes per l’interior del clavegueram, i redacció de 

projecte per a l’estesa de conductes portadors de fibra òptica entre els punts 

demanats per l’operador de comunicacions, en base a les característiques 

conegudes del clavegueram, el funcionament hidràulic del mateix, el grau 

d’ocupació per conductes portafibra ja existents, i les possibles actuacions futures 

al clavegueram previstes en el Pla Director de Clavegueram. 

 L’establiment d’un sistema tarifari independent del nombre de conductes a 

projectar, i sense increments per la realització de projectes de dimensió reduïda. 

 La determinació de la tarifa corresponent a la redacció del projecte constructiu.  

 

e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores  

Es considera que no hi ha solucions alternatives, reguladores o no, que permetin 

regular adequadament i mitjançant una ordenança no fiscal, el servei de desplegament 

de conductes portafibra òptica a l’interior del claveguera en la ciutat de Barcelona, atès 

que per la seva naturalesa es tracta d’una matèria reservada a ordenança no fiscal. 

 

 

Barcelona, 18 de juny de 2021 


